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Scholieren voor SARI

Graag willen we u weer wat bijpraten
over wat onze stichting de afgelopen
tijd heeft kunnen bewerkstelligen.
Het doet ons goed dat er nog steeds
een groot aantal trouwe donateurs is
die ons periodiek van de nodige
geldmiddelen voorziet. Naar eer en
geweten proberen we daar als
bestuur van de Stichting Projectactie
Rheden (SPR) een goede
bestemming voor te vinden.
Dat kan natuurlijk alleen maar als er
projecten zijn die in aanmerking
komen voor financiering door ons.
Maar aan projecten geen gebrek,
maar liefst acht stichtingen uit de
gemeente Rheden zijn druk doende
met internationale samenwerking.
Daarnaast komen we ook veel
“particuliere” initiatieven tegen die in
actie komen voor een eenmalig
project. Dat zijn vaak scholen,
kerkgenootschappen of
sportverenigingen die een project in
de derde wereld willen ondersteunen.
Dat doet ons natuurlijk goed, maar
aan de andere kant zou het nog
mooier zijn als alles wat we met elkaar
doen in het kader van internationale
samenwerking niet meer nodig zou
hoeven zijn.
Een aantal projecten is weer
medegefinancierd door de SPR.
Door de beschikbaar gestelde
middelen van donateurs, sponsoren
en de gemeente Rheden konden we
voor bijna € 15.000 aan bijdragen ter
beschikking stellen.

Rosanne Baars, Ida Vinke, Veerle de Beurs en Ellen Velthorst
zijn leerlingen van klas 3 van het Arnhemse Beekdal Lyceum.
Als maatschappelijke stage hebben zij een filmmiddag en
filmavond gehouden voor basisschoolkinderen ten bate van de
stichting SARI. De vertoning van de film Verschrikkelijke Ikke en
alle activiteiten eromheen waren een groot succes en hebben
samen € 500,00 opgebracht. Het is fantastisch dat 4 jonge
meiden uit de gemeente Rheden, die zelf de mogelijkheid
hebben om naar school te gaan, het werk van de stichting
ondersteunen en dat er daardoor straatkinderen uit India naar
school kunnen! Het organiseren van de filmactiviteit was een
hele klus maar de meiden kunnen trots zijn op het resultaat. Op
de foto ziet u de meiden de opbrengst van de filmactiviteit
overhandigen aan voorzitter Gerard Helmink uit Ellecom.

Het moment waarop stichting SARI het geld ontvangt

Het geld zal besteed worden aan het bouwen van klaslokalen bij
de Siragu school. De Siragu school ligt vlakbij de stad Chennai
in het zuiden van India. Die heeft dringend behoefte aan nieuwe
klaslokalen omdat er steeds meer kinderen naar school gaan. Er
zitten momenteel meer dan 400 kansarme kinderen op die
school. Ida, Rosanne, Ellen en Veerle hebben hun steentje
bijgedragen aan de benodigde nieuwe klaslokalen!
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Stichting Triple-O

Nieuws van diverse stichtingen uit gem. Rheden

Triple-O, wat staat voor Organization
for Orphans in Oyugis, is een stichting
die weeskinderen, woonachtig in en
rond Oyugis in Kenia ondersteunt met
als doel het kind zo snel mogelijk
zelfstandig te laten zijn. Verder
ondersteunt deze organisatie de
weeskinderen in de vorm van
begeleiding, scholing, voeding,
huisvesting en kleding. Men wil ze
zoveel mogelijk in hun eigen
woonomgeving laten verblijven. Er
worden werkzaamheden ontplooid die
ten goede komen aan de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van deze
kinderen. Als de begeleiding eindigt
wordt de nodige nazorg geboden.

Stichting Soroti (Oeganda)
Deze stichting richt zich nu vooral op een school voor dove en
doof/blinde kinderen in Ngora, een dorpje in de omgeving van
Soroti. Er zijn daar nagenoeg geen voorzieningen voor dove en
doof/blinde kinderen en de stichting wil die kinderen voorzien
van voldoende leermiddelen, klamboes, sportmaterialen en hun
gebouwen onderhouden.
Stichting Salek (Nigeria)
Na de afronding van de bouw van een watertoren wordt nu een
schoolgebouw in Namu gerenoveerd. Eerst is een gebouw van
vier klaslokalen aan de beurt, goed voor 200 kinderen. Daarna
wordt het project uitgebreid en is het plan uit te groeien tot ruim
2000 kinderen.
Stichting Sari (India)
Vanwege de groei van het aantal kinderen op de Siragu school
is er dringend behoefte aan meer klaslokalen. Er gaan nu al
ruim 400 kinderen naar de Siragu school en zo’n 130 kinderen
zijn hostel kinderen: deze kinderen wonen ook op school. Ze
hebben geen ouders of zijn verstoten door hun ouders in hun
zoektocht naar werk om te overleven. In april 2011 is met de
bouw van de nieuwe schoollokalen begonnen.
Stichting Mariposa-Peru (Peru)
Steeds meer kinderen maken gebruik van de kleuterschool. In
juni 2011 is gestart met een gaarkeuken. Het was in het begin
even wennen, maar al snel had men het samenstellen van
menu's onder de knie en kregen de kleuters elke schooldag een
gezonde en voedzame maaltijd. Ook kregen ze 's ochtends een
melk- en/of fruitproduct.

Aids is nu bespreekbaar door Barack Obama,
de trots van Kenia

Dit alles sprak Anneke en Emile,
wonende in Dieren, zo aan dat ze hun
50ste verjaardag hebben
aangegrepen om een schitterend
geldbedrag bijeen te sprokkelen.
Dit geld is, met uiteraard een welkome
aanvulling van de SPR, aan de
stichting Triple-O overgemaakt.

Stichting Child Friendship (Myanmar (voormalig Birma))
In een onherbergzaam gebied in het hoge noorden van Birma, is
de stichting gestart met de bouw van een school voor 350
kinderen. Door de vele regen was de opening eind 2011 bijna
niet doorgegaan, maar met extra mankracht werd het toch nog
op tijd gerealiseerd. Een mooi, groot hardhouten gebouw van
twaalf leslokalen en twee verdiepingen.
Stichting SOS Kayamandi (Zuid Afrka)
Nog steeds lukt het deze stichting 1200 kinderen dagelijks brood
met pindakaas, melk en fruit te geven, zodat ze welgevoed naar
school kunnen. Ook steeds meer kinderen worden ondersteund
en opgevangen in weeshuizen, in het bijzonder hiv positieve
kinderen.
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Leerlingen uit Velp helpen
jongeren in Oeganda
In de projectweek op het Arentheem
College locatie Titus Brandsma in
Velp hebben leerlingen uit het eerste
leerjaar hard gewerkt aan het project
“Werelden van Verschil”.
Ze hebben voorlichting gekregen over
de omstandigheden van jongeren in
Afrika, djembé-lessen gevolgd, een
optreden verzorgd, maskers en
posters gemaakt en in het Engels
e-mails uitgewisseld met jongeren in
Oeganda.
Op de slotdag van de projectweek
hebben de leerlingen met een
sponsor-jungletour ontzettend veel
geld opgehaald voor opleidingen in de
sloppenwijken van Kampala in
Oeganda. Het door sponsoren
gedoneerde geld is beschikbaar
gesteld aan de stichting Bona Banaa.
Hartelijke worden deze sponsoren
bedankt voor hun support.
Diverse regionale bladen en kranten
hebben verslag gedaan van de actie
van de Velpse leerlingen. Dat was ook
de rede dat de SPR zich meldde om
de opbrengst te verdubbelen.
Natuurlijk was dat heel goed nieuws
voor de scholieren.
Het geld wordt besteed aan twaalf
toolkits voor jongeren die binnenkort
een opleiding tot bijvoorbeeld
bouwvakker of elektricien gaan
afronden. Van Bona Baana heeft een
elftal leerlingen, die elk minimaal 45
euro hadden ingezameld, leuke
Afrikaanse presentjes gekregen.

Stichtingen uit gemeente Rheden bijeen
Op 7 juli 2011 waren 6 stichtingen uit de gemeente Rheden op
uitnodiging van de SPR in De Steeg bijeen, met als doel elkaar
beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen op allerlei
gebied. Na een korte kennismakingsronde vertelden de
aanwezigen beknopt iets over hun organisatie/stichting.

Bijeenkomst in volle gang

Dat er veel geld in de stichtingen omgaat en dat er gedreven
idealisten aan het werk zijn was al snel duidelijk.
Na een aantal gespreksonderwerpen te hebben
geïnventariseerd werd aan de hand daarvan een levendige
discussie gevoerd. Duidelijk was na afloop in ieder geval wel dat
zo’n ervaringsuitwisseling door alle aanwezigen zeer op prijs
werd gesteld en dat dit zeker voor herhaling vatbaar zou zijn.
Inmiddels is dat gebeurd en heeft in februari van dit jaar een
tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Ditmaal was er door de
SPR wat professionaliteit ingehuurd in de vorm van een
medewerker van COS Gelderland. COS is een centrum voor
internationale samenwerking, onafhankelijk regionaal project- en
adviesbureau gespecialiseerd in voorlichting en educatie over
mondiale vraagstukken.
Enkele behandelde onderwerpen van de tweede bijeenkomst:
 Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor het probleem
waar wij ons druk om maken?
 Hoe nu verder als wij ons terugtrekken?
 Is microkrediet een mogelijke oplossing?
Toen na afloop nog steeds iedereen enthousiast reageerde en
werd geconcludeerd dat het zinvol is eens per jaar bij elkaar te
komen, zegde de SPR toe ook volgend jaar weer als gastheer te
zullen optreden.
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Door SPR in 2011 gesteunde
organisaties

Ja, ik wil het werk van de Stichting Projectactie Rheden graag
ondersteunen. Daarom meld ik mij hierbij aan als donateur.



Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
Datum












Stichting Soroti uit Rheden voor
een dovenschool in Oeganda
Stichting Anna Poot voor
studiebeurzen van Afrikaanse
studenten en verpleegkundigen
Stichting Bona Baana, via
leerlingen van de Titus Brandsma
uit Velp, voor kansarme kinderen
in Oost-Afrika
Stichting Salek uit Rheden met
projecten in Nigeria
Stichting SARI uit Ellecom met
projecten in India
Stichting Mariposa-Peru uit Velp
met projecten in Peru
Bustee Welfare Centre, met een
dependance in De Steeg, heeft
projecten voor schoolopleidingen
voor kinderen in India
Stichting Triple-O, via inwoners uit
Dieren, met projecten in Kenia

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Ik machtig hierbij tot wederopzegging de Stichting Projectactie
Rheden om maandelijks een bedrag van € ________________
als donatie af te schrijven van mijn bank- of girorekening.
Rekeningnummer
Handtekening:

________________________________

Opsturen naar Stichting Projectactie Rheden
t.n.v. K. Koolen
Loohof 12
6956 CN Spankeren

colofon
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Hans Teune (voorzitter),
Hoflaan 32,
6953 AM Dieren
0313-423046
Kajo Koolen (secretaris),
Loohof 12,
6956 CN Spankeren 0313-420117
Ad de Ruiter (penningmeester),
P. van Anrooylaan 29,
6952 CW Dieren
0313-427439

Secretariaat:
K. Koolen
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Gemma Becks,
Parkweg 14,
6994 CN De Steeg
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Hilde Brekelmans,
Smidsallee 14,
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026-4952480

Website:
www.spr-rheden.nl
Donaties:
ING-bank Dieren
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